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Anna Johannesson

3 MARS

Ålder: 44 år
Yrke: Ordningsguide
Bor: Kungsbacka
Familj: Man
och två barn
Intressen:
Läsa, fixa,
skapa ordning och
reda
Läs mer: www.ordningsguiden.se

I dag har Gunborg och Gunvor
namnsdag. Gunborg är fornnordiskt och består av ord som
betyder ”strid” och ”beskydd”
och ”skydd i strid”. Namnet var
bortglömt under århundraden,
men kom igen under 1800-talets
vurm för det fornnordiska. Cirka
11 400 heter Gunborg, omkring
3 800 kallas så eller har det som
första förnamn. Gunvor kommer
från de fornnordiska orden ”gun”
som betyder ”strid” och ”vor”
som tolkats ”skydd”. Betydelsen
blir då ”skydd i strid”. Gunvor
var länge ur bruk, men började
användas på 1800-talet och hade
en popularitetstopp på 1920och 1930-talen. Omkring 18 200
heter Gunvor, cirka 9 200 har
det som tilltalsnamn eller första
förnamn, bland annat skådes
spelaren Gunvor Pontén.

Annas mamma kallade henne för
stökig när hon var liten, men Anna
tror att det berodde på att hon ville
ha sin ordning. Hon är född och
uppvuxen i Kungsbacka och gick
el- och teleprogrammet på gymnasiet med påbyggnad i datateknik.
Efter lite jobb på McDonalds och
elproduktion på Propoint började
hon på Ericsson AB med att producera och konstruera radarteknik.
Under tiden gifte hon sig och fick
två barn. När hon kom tillbaka efter föräldraledigheten var det nedskärningar och det blev internomflyttningar. Anna fick jobb med att
göra miljöprognoser för företagets
system.
– Det var jätteroligt! Man fick
kartlägga vilken påverkan materialen skulle utsättas för under sin
livstid: luftföroreningar, transportpåfrestningar, kyla, värme, åsknedslag…
Men så kände hon att hon skulle
vilja studera på högskolan och läste
psykologi på halvtid, jobbade och
hade småbarn.
– Ja, det var mycket, men när vi
kom till socialpsykologin blev det
så himla roligt. Jag tog tjänstledigt
och läste socialpsykologi i tre år.

I dag firas i Japan dockfestivalen
Hina matsuri, även kallad
flickornas dag. Högtiden har
shintoistiskt ursprung då
japanerna ber för flickornas
uppväxt och lycka. Bland annat
ställer man upp dockor i en trappliknande ställning, med kejsaroch kejsarinnedockorna högst upp
och sedan dockor av lägre rang
i fem, sex trapprader nedanför.

DET HÄNDE DÅ
* För 10 år sedan, 2005, blev

NAMN VI MINNS
För 168 år sedan, 1847, föddes
uppfinnaren och dövläraren
Alexander Graham Bell. Han
försökte göra ljud synliga för
döva och experimenterade med
membran och elektromekanik.
Samtidigt kom han att utveckla
telefonen som han fick patent på
1876. Han dog 1922.

3 frågor till
Maia Andréasson
Universitetslektor i svenska på
Göteborgs universitet. På kort tid
har hennes instruktiva grammatikfilm Detta med de och dem fått
över 40 000 visningar på Youtube.
* För vem gör du dina filmer?
– Jag har hittills gjort åtta filmer
och alla är skapade för att vara
en del i det som kallas för det
flippade klassrummet i vår utbildning av gymnasielärare i svenska.
Det flippade klassrummet, eller,
på svenska, det omvända klassrummet, innebär bland annat att
man som lärare skapar eller ger
tillgång till olika typer av resurser, som elever eller studenter kan
ha till hjälp i sin inlärning. På det viset flyttas en del av ansvaret
för inlärningen från läraren till eleven/studenten och tiden i klassrummet kan användas till att diskutera det inlärda.

* Vad är finessen med denna teknik?

BEMÄRKELSEDAGEN

den amerikanske äventyraren
Steve Fossett den förste att
ensam flyga jorden runt utan att
landa för tankning. Han tog mark
denna dag i Sakinas i Kansas
efter 67 timmar och en minut i sitt
plan Virgin Atlantic Global Flyer.
* För 75 år sedan, 1940, sattes
den kommunistiska tidningen
Norrskensflamman redaktion
i Luleå i brand. Fem personer
dog, varav två barn. En månad
senare avslöjades nazister och
högerextremister som förövare,
bland annat fyra officerare
och stadsfiskalen i Luleå. De
dömdes samma höst till
fängelse, förutom stadsfiskalen
som ansågs otillräknelig.
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VAR SAK PÅ SIN PLATS. ”Jobbet är
fantastiskt roligt”! Anna Johannesson
tog chansen att starta eget för att få
syssla med det hon gillar bäst.

Anna gillar att
skapa ordning
Efter 18 år på Ericsson AB som konstruktör, tekniker och rekryterare kände Anna Johannesson att det var dags för något annat
i livet. Hon lämnade med avgångsvederlag och vågade satsa på
eget företag med ordning och reda som motto.
De flesta människor skulle nog
vilja ha mera ordning i sina liv,
både vad gäller livspusslet och på
högarna med saker hemma som

tycks sakna sin rätta plats. Om man
inte hinner, klarar eller orkar ta itu
med det så är det inte kört för det.
Anna Johannesson fixar det.

– Jag kommer hem till dig och ser
vad just du behöver. Hur du rör dig
i hemmet, varför du lägger saker på
ett visst ställe och därefter ordnar

Bild: ANDERS HOFGREN

jag upp det så att det passar dig och
ditt liv.
– Det är meningslöst att fixa till
en tjusig ordning som du inte kommer kunna följa. Det måste vara
funktionellt och lätt.
ANNA PRATAR OM de fyra S:en: spa-

ra, sälja, skänka och slänga. När
man har bestämt sig för att reda

LAPPKAST I LIVET
upp i hemmet och kontaktat Anna,
så har man kommit till insikt om
att man har för mycket oordnade
grejer. Hon gör ett första besök och
diskuterar vad målsättningen är.
– Det gäller att kunden får förtroende för mig, och att vi kan enas om
hur vi går tillväga. De flesta vill att
vi röjer tillsammans.
– Äldre personer vill gärna berätta om sina saker och kan ha svårt
för att skiljas från dem. Jag brukar

kalla dem krigsbarnen – de har
upplevt knappheten under andra
världskriget och har mycket svårt
för att slänga något. Det är lättare
att skänka bort till släktingar eller
hjälporganisationer.
– Yngre personer ser gärna att jag
rensar ut och skapar en struktur så
att det inte snart blir likadant igen.
Behoven är olika!
Anna tar exemplet med dörrnycklarna som många automatiskt
lägger ifrån sig någonstans utan att
vara riktigt medvetna om det: på
hallbyrån eller någon bänk.
Om man då sätter upp ett snyggt
nyckelskåp är det inte alls säkert att
nycklarna kommer att hamna där,
det är för besvärligt. Nej, sätt en fin
skål på byrån och lägg alltid nycklarna där – enkelt.
– Vad allt har man inte på köksbordet: räkningar, posten, muggar,
pennor…?
Strategiskt placerade lådor för oli-

ka saker gör att det går att dela upp
saker i olika zoner på ett lätt sätt.
Om man vill tar Anna med sig
släpvagnen och kör iväg det som
ska skänkas eller slängas.
– Många har sparat i ett helt liv…
det blir mycket. Om du vill minnas kan du ta en bild på sakerna
du skänker bort.
– Vill du sälja grejerna på Blocket
hjälper jag till och lägger ut en annons. Och tror du att det är riktigt
värdefullt så kontaktar jag antikvariat eller auktionsförrättare.
ANNA STARTADE FÖRETAGET våren
2014 och har ägnat mycket tid åt
marknadsföring. De flesta vet inte
ens att det finns ordningsguider.
– Jag sprider mitt budskap i olika
nätverk och på facebook samt gör
riktade utskick med posten. Jag
funderar också på att starta en
webshop med fiffiga ordning och
reda-saker.

EFTER ATT HA prövat på som aktivitetsledare för funktionsnedsatta
återvände hon till arbetet på Ericsson, som då köpts upp av Saab. Hon
fick jobb på personalavdelningen
som rekryterare.
– Jag trivdes bra med det, men så
kom det nya nedskärningar. Efter
18 år på företaget bestämde jag mig
för att ta avgångsvederlag och göra
något annat. Jag var över 40 och
runt omkring mig hade jag vänner
och bekanta som hade drabbats av
sjukdom: bröstcancer, hjärntumör,
hjärnblödning, sjuka barn…
– Jag funderade över vad de skulle ha gjort, om de hade kunnat, och
bestämde mig för att göra det jag
ville: starta ett eget företag och
syssla med det jag tycker är roligt
– skapa ordning och reda.
Ibland kan Anna känna sig orolig
över ekonomin, men det går snabbt
över.
– Jag styr själv, fixar själv och har
alla dessa möten med intressanta
människor. Och skulle det behövas
så får jag väl ta något deltidsjobb
tills jag kan leva på mitt företag.
Det är jag som bestämmer.
SANNA KILNER
031-62 40 00 namn@gp.se

– När det gäller grammatik är det ofta en hel del färdighetsmoment
som måste repeteras gång på gång. Just dessa är bra att ha som
filmsnuttar, som kan ses om så många gånger som behövs.
– Jag började med detta i lärarkurserna och har fått mycket god
respons. Jag har också själv noterat vilken skillnad det gör att undervisa en grupp som förberett sig genom att titta på en filmsnutt
en eller ett par gånger. Därför är det också viktigt att filmerna är
hyfsat korta, så att man ids titta på dem mer än en gång.
– Just när det gäller lärarutbildningen är det dessutom viktigt att vi
som högskolepedagoger använder oss av de digitala verktyg som
studenterna själva sedan förväntas använda.

* Hur skapar du filmerna?
– Jag gör filmerna med en iPad och ett headset. Men man kan lika
gärna göra det med en smart telefon. Sedan lägger jag på lite musik, snabbar upp en del saker och lägger till lite text. Jag vill visa
att det går att göra hyfsat instruktiva filmer med väldigt enkla
medel, sådant som våra studenter ofta har tillgång till. En bra källa
till inspiration för den som vill testa själv är Daniel Barker på Norra
Real i Stockholm som visar hur lätt man gör sina egna filmer.
MONICA HAVSTRÖM

4 frågor till Angela Wulff
och Anders Torstensson
Forskare vid Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet, som är
på forskningsexpedition
i Antarktis.
* Vad är syftet med expeditionen?
– Det är att studera klimatförändringarnas effekter på bottenlevande djur och växter här i den
antarktiska skärgården. Vi studerar framförallt bottenlevande
mikroalger.

* Vad går er forskning ut på?
– Vi har samlat in mikroskopiska alger från sediment på sju till nio
meters djup i vår bukt, Potter Cove. Algerna har vi sedan utsatt för
temperaturförändringar. Vi har också sänkt den naturliga salthalten
för att simulera glaciäravsmältning som är extra kraftig här. Våra
alger klarar både en ökad temperatur upp till nio grader och en
minskad salthalt. Alger är extra viktiga just här där det har visat
sig att växtplankton inte räcker till som mat åt de djur som lever
på havsbotten. De behöver ett extra tillskott av näring via bottenlevande alger.

* Vad är det mest intressanta ni hittills funnit?
– Våra små rackare, alltså mikroalgerna, verkar klara ganska stora
förändringar i både temperatur och salthalt.

* Vad betyder den här expeditionen för er?
– För oss betyder det att vi får möjlighet att studera klimatförändringar på en plats där de sker med en accelererande hastighet.
Dessutom etablerar vi samarbeten med forskare från flera olika
länder och världsdelar.
CARINA ELISASSON

Skrivregler minnesord
* Ett minnesord bör vara högst 3 000 tecken inklusive mellanslag,
gärna kortare. Vi förbehåller oss rätten att korta och redigera i
texten.
* Inled med namn, ålder, hemort och närmast anhöriga för den
bortgångne. Minnesordet måste ha en (eller flera) undertecknare.
* Bifoga gärna en bild (jpeg-format).
* Vi är tacksamma för att få materialet via e-post till namn@gp.se

